Informační schůzka Kolomuty
•

Mobilní rozhlas – kdo stále není přihlášen a má zájem o informace z dění v obci a další důležité
zprávy, prosíme o přihlášení v mobilní aplikaci. Návod k přihlášení naleznete na webových
stránkách obce, příp. jsme Vám k dispozici na obecním úřadě.

•

Dvůr na tříděný odpad – neustále zde odkládáte věci, které do tříděného odpadu nepatří
(nábytek, elektronika, koberce, linolea…). Pro likvidaci tohoto odpadu můžete využít sběrných
dvorů, nebo počkat na přistavení kontejnerů na velkoobjemový směsný odpad, nebezpečný
odpad, které jsou 2x/rok přistavovány. Prosíme o důsledné třídění odpadu. Kartony musí být
rozložené, příp. rozřezané. V nádobách na tříděný odpad bývá i odpad směsný – prosíme o
důsledné třídění. Do kontejneru na bio patří pouze slabé větve max průměr 4cm, listí a tráva.
Po skončení stavby budou přistaveny 2 kontejnery – jeden na větve, druhý na trávu a listí.

•

Jarní úklid obce – 23. 4. 2022 sraz v 9h u obecního úřadu. Bude přistaven kontejner na
velkoobjemový směsný odpad.

•

Nebezpečný odpad – 25. 3. 2022 v 17h v prostorách dvora na tříděný odpad.

•

Čarodějnice – pálení roští proběhne, zatím prosím vyčkejte, místo a termín od kdy můžete roští
vozit upřesníme.

•

Kruhový objezd Plazy – Kolomuty budou po celou dobu stavby od 15.3.-15.8.2022 kompletně
uzavřeny. Snažili jsme se zajistit alespoň částečnou uzávěru, ale stavba je takového rozsahu,
že to bohužel nešlo zrealizovat. Objízdná trasa povede přes Holé Vrchy. Při cestě směr Jičín a
zpět bude možno využít polní cestu na Dolánky, kterou se pokusíme alespoň částečně opravit.
Jednáno s městysem Březno ohledně možnosti podílení se na opravě polní cesty na Březno.
Březno nemá zájem, nechtějí navyšovat frekvenci provozu v obytné zóně, stěžovali si na
bezohlednost řidičů. Situační mapy s objízdnými trasami jsou vyvěšeny na vývěsce a stránkách
Kolomut. Pro pěší bude křižovatka také uzavřena, z důvodu přeložky části komunikace ve
směru od Kolomut a velkému rozsahu stavby, která bude mít několik fází, nebylo možné zajistit
bezpečný průchod pro chodce. Pokud bude chtít někdo stavbou projít, bude tak činit na své
vlastní nebezpečí, (resp. lze stavbu obejít po okraji pole).

•

Náhradní autobusová doprava - bude zajištěna linkou 499. Výlukový jízdní řád naleznete na
vývěsce a stránkách obce. Vlaková doprava beze změny.

•

Fekály – ZS Plazy nebude v době uzávěry septiky vyvážet. Pro vývoz jímky se můžete obrátit na
pana Valáška z Dobrovic – tel. 603717023 nebo p. Hladíka z Dubců tel. 724082265.

•

Cyklostezka Kolomuty – Plazy– dotační akce, díky které se budete moci bezpečně dostat na
vlakovou zastávku a povede až ke křižovatce s obcí Plazy. Na této stavbě se finančně podílí
obec Plazy. Již máme vybraného zhotovitele, v nejbližší době by se měla stavba začít realizovat.
Součástí stavby bude i úprava železničního přejezdu v místě cyklotrasy s instalací závor.

•

Rekonstrukce mostu – proběhne výhledově v příštím roce, nyní probíhá projektová příprava a
projednávání územního řízení. V projektu je zohledněna i nově budovaná cyklostezka, díky
které bude nový most rozšířen.

•

Polní cesta na Řepov – jako objízdná trasa nelze použít, nejsme schopni zajistit provoz pouze
obyvatel Kolomut a to v jednom směru. Řidiči jsou neukáznění, je zde riziko, že vjedou na
cyklostezku a dojde ke střetu s cyklisty nebo chodci. Dále musí obec zajistit v době udržitelnosti
projektu, aby nedošlo k poškození cyklostezky.

•

Úprava železničního přejezdu Kolomuty s instalací závor – dle vyjádření Správy železnic by
akce měla proběhnout na podzim tohoto roku.

•

Kanalizace- páteřní stoky hotové, ještě probíhají dokončovací práce na přečerpávacích
stanicích a některých přípojkách. Jsou prováděny kamerové a tlakové zkoušky. Nyní můžou
občané začít poptávat firmy na dokončení realizace soukromých částí přípojek. Ještě před
kolaudací obdrží všichni od společnosti VaK MB informační dopis o dalším postupu (připojení,
kontakt na technika, žádost o změnu smlouvy,...). Kolaudace kanalizace musí být nejpozději na
konci června. Samotné vypouštění bude možné až po kolaudaci. O této skutečnosti Vás
budeme informovat.

•

Komunikace u SA směr jih (SA –Moto Stehlík) – krom obce je na této komunikaci i podíl
soukromých vlastníků. Dle domluvy s panem Ing. Žitným bude komunikace uvedena firmou
VCES a.s. do původního stavu ke spokojenosti všech zúčastněných.

•

Rekonstrukce místních komunikací – dle informací stavby bude pokračovat rekonstrukce
místních komunikací firmou POHL cca od 7.4.2022 od nemovitosti č.p. 24 až k hlavní silnici.
Dále se bude postupovat směrem na Řepov. Prioritou jsou páteřní komunikace. Na
rekonstrukci zbylých povrchů zažádala obec o dotaci.

•

Nové VO v obci – z důvodu úspory energií a havarijního stavu svítidel ve staré zástavbě obce
jsme se rozhodli zažádat o dotace na jejich obnovu. Stožáry i lampy směr Řepov jsou již
v dezolátním stavu, proto v nejbližší době proběhne jejich výměna. Ve zbytku obce, kde jsou
také nevyhovující lampy, máme zažádáno o dotaci na jejich výměnu za úsporné LED.

•

Veřejné projednání ÚP Kolomuty – zápis z proběhlé schůzky pořízený zhotovitelem je již
k nahlédnutí na obecním úřadu.

•

Jižní strana obce svah od Chlumu – problém se stékající vodou při vydatných deštích, bude
řešeno vybudováním mírného valu v místech, která jsou územním plánem navržena jako
„zelený pás“ (směr Řepov a Za kovárnou). Voda by se pak mohla odvést do vodotečí.

V Kolomutech 9.3.2022

